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Sammanfattning
Då fyrhjuliga terrängfordon i allmänhet har en hög tyngdpunkt så har de en
benägenhet att lätt välta, även vid relativt små störningar. Att minska utsträck-
ningen som denna typ av olyckor sker har vinning för både individ och samhäl-
le. I det här arbetet utforskas möjligheterna till att förhindra en vältning genom
att göra en tillståndsåterkoppling.
Relevanta dynamiska ekvationer för en förenklad fordonsmodell har tagits
fram och en regulator har designats utifrån både fysikaliska begränsningar och
de krav som ställs på den för att den ska kunna förhindra en vältning.

De resultaten som fås genom simuleringar tyder på att modellen är rimlig för
att förhindra vissa typer av vältningar, givet de förenklingar som gjorts i den
mekaniska modellen. I regulatorn som används antas samtliga tillstånd vara
kontinuerligt kända. Det är dock svårt eller omöjligt att få kontinuerlig da-
ta om samtliga tillstånd vid en implementation, vilket gör att det är inte, utan
fortsatt och mer djupgående arbete, är möjligt att dra några definitiva slutsatser
kring huruvida en verklig olycka kan förhindras.



ii

Abstract
All terrain vehicles, commonly abbreviated as ATVs, poses a higher risk of
roll over compared to other kinds of four wheeled vehicles, due to their high
center of mass. The incentive to decrease the amount of accidents of this kind
is great, both for the individuals as well as society.
This thesis explores the possibilities of implementing a controller using a state
feedback loop. The dynamics of the system are based on a simplified model of
the vehicle, and the controller is designed to be physically feasible, yet quick
enough to prevent an accident.

The results that are received through simulations, shows that the model is in-
deed feasible for avoiding some cases of roll overs, given the simplifications
that have been made in the mechanical model. In the controller, all the state
variables are assumed to be continuously known. Since it might be difficult or
even impossible to receive continuous data in a real life implementation, with-
out further studies, it is not possible to draw any definite conclusions regarding
the possibility of preventing a real accident.
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Kapitel 1

Introduktion

Fyrhjuliga terrängfordon har många fördelar när det kommer till framkomlig-
het i just terräng. Dock används dessa ofta även som transportmedel på vanliga
vägar, där de fördelarna de har i terräng snarare blir till nackdelar. Bland dessa
är framförallt en hög tyngdpunkt en stor nackdel, då det ökar risken för vält-
ning vid acceleration och bromsning, samt vid svängar. Detta leder till en hög
risk för skador på föraren, men kan även leda till skador på omgivande perso-
ner och infrastruktur.

Syftet med det här projektet är utforska metoder för att motverka just vältning
av fordonet, för att på så sätt undvika onödiga olyckor och skador. Målsättning-
en är att finna en stabil och tillräckligt snabb regulator för att korrigera lutning
av fordonet. Utförandet av korrigeringen görs lämpligen med befintliga for-
donsfunktioner, såsom acceleration/bromsning eller ändring av hjulriktning.

Det finns flera uppenbara problem och frågeställningar som behöver tas hän-
syn till. Hur ska en mätning av fordonets lutning göras? Det finns dessutom
flera normalt förekommande situationer i trafiken där fordonet kan komma att
luta, såsom backar och väghinder. Sådana situationer kan behöva tas hänsyn
till för att undvika att ge reglering vid oönskade tillfällen.

Då det finns en smärre tidsbegränsning så behöver även omfattningen av pro-
blemlösningen begränsas. Exempel på inskränkningar som kommer göras är
att använda en förenklad modell av fordonet och att endast ta hänsyn till ett
fåtal situationer i trafiken.
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Kapitel 2

Hållbarhet

Det finns två hållbarhetsperspektiv att ta hänsyn till, dels den sociala biten,
dels den ekonomiska. Den sociala hållbarheten syftar till att en minskning av
skador och dödsfall skulle ge en ökad trygghet och minska lidandet som sker
i samband med olyckor, dels för de direkt inblandade, men även för anhöriga.

Enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, kan totalt 1046 ska-
dor relaterade till fyrhjulingsåkning i vägmiljö identifieras mellan 2003 och
2013. Av dessa består, beroende på källa, 81-91% av singelolyckor [1], varav
åtminstone en delmängd kan antas vara vältningsrelaterade, och potentiellt
kunde ha undvikits med reglering.

Den ekonomiska hållbarheten är även den kopplad till olyckor. Varje skada
kostar en hel del pengar, både för de drabbade och för samhället i stort. För
samhället är kostnaderna primärt kopplade till sjukvården, men kan också be-
stå av infrastrukturskador i samband med olyckor. I rapporten specificeras inte
typ av skador, utan endast skadenivå, men antas snittskadan vara i nivå med
en fraktur i underarm eller fot, så bekostar det sjukvården med 21 156 kr per
vårdtillfälle [2], vilket då skulle resultera i en total kostnad på cirka 21miljoner
kronor över en tioårsperiod. Även de drabbades privatekonomi kan ta skada,
både i det eventuellt förstörda fordonet, samt inkomstbortfall i och med skada.
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Kapitel 3

Metod

Det har genomförts en litteraturstudie där det har undersökts vad som gjorts
på området tidigare. Utifrån resultatet av denna studie har en mekanisk modell
av problemet tagits fram, samt gjorts en bedömning av vilken typ av reglering
som är rimlig att använda.

För att kvantifiera resultaten behövs diverse olika mått för fordonet som ana-
lyseras. Det har därför valts ut en specifik fordonsmodell, som har ansetts vara
typisk och någorlunda representativ för den här typen av fordon.

Utifrån detta har polplacering skett utifrån de specifikationer samt begräns-
ningar som finns. Det har undersökts huruvida regleringen är in-ut-stabil, samt
ifall den är tillräckligt snabb, för att i praktiken faktiskt förhindra en olycka.
Detta har gjorts genom enklare simulering i Matlab, där även den mesta av
matrisräkningen gjorts.
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Kapitel 4

Teori

4.1 Mekanisk modell
För att reducera svårigheterna i dynamiken kommer fordonet här att betraktas
som en stel kropp, som betraktas bakifrån enligt figur 4.1.

Figur 4.1: Illustration av fordonet sett bakifrån.

Massan antas vara jämnt fördelad över den övre rektangeln, samt att hjulen är
lätta.

Den grundläggande mekaniken för det oreglerade systemet går nu att åskådli-
göra i figur 4.2. Då problemet är symmetriskt betraktas endast en sida i både
den mekaniska modellen samt reglermodellen.
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KAPITEL 4. TEORI 5

Figur 4.2: Åskådliggörande av det oreglerade systemet.

Dynamiken i problemet kan i stort sett betraktas som en inverterad pendel på
en vagn som kan röra sig i x-led [3].

För att finna ekvationer för dynamiken väljes de generaliserade koordinaterna
x samt θ. Uttrycken för den kinetiska energin T samt potentiella energin V i
dessa koordinaterna ges av:

T =
1

2
m

((
ẋ+ lGθ̇cos(θ − φ)

)2
+
(
lGθ̇sin(θ − φ)

)2)
+
IOθ̇

2

2
(4.1)

V = mglG · cos(θ − φ) (4.2)

där IO = mlG
2 + m

12
(h2 + w2).

Lagrangianen L = T + V införs och Euler-Lagrange ekvationer ställs upp:

d

dt

(
∂L
∂ẋ

)
− ∂L
∂x

= 0 (4.3)

d

dt

(
∂L
∂θ̇

)
− ∂L
∂θ

= 0 (4.4)

vilket leder till följande uttryck:

m
(
ẍ+ lGθ̈cos(θ − φ)− lGθ̇2sin(θ − φ)

)
= 0 (4.5)
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(
2lG

2 +
1

12
(h2 + w2)

)
θ̈ + ẍlGcos(θ − φ)− lGgsin(θ − φ) = 0 (4.6)

Tillståndsvariabler införs enligt följande:

x = x1 ẋ = x2
θ = x3 θ̇ = x4

och förs in i en tillståndsvektor x:

x =
[
x1 x2 x3 x4

]T (4.7)

Det går nu att skriva de dynamiska ekvationerna på matrisform, dvs

ẋ = Ax

A finnes genom att först lösa ut tillståndsvariablerna ur de dynamiska ekvatio-
nerna:

ẋ1 = ẋ = x2

ẋ2 = ẍ =
x24lGsin(x3 − φ)(IO +mlG

2)−mglG2cos(x3 − φ)sin(x3 − φ)
mlG

2sin2(x3 − φ) + IO

ẋ3 = θ̇ = x4

ẋ4 = θ̈ = x24tan(x3 − φ)−
x24tan(x3 − φ)(IO +mlG

2)−mglGsin(x3 − φ)
mlG

2sin2(x3 − φ) + IO

Systemet är uppenbarligen olinjärt, men A kan approximeras av en Jacobima-
tris utvecklad i jämviktsläget x∗ =

[
0 0 0 0

]T :

A =



∂F1

∂x1

∣∣∣
x∗

∂F1

∂x2

∣∣∣
x∗

∂F1

∂x3

∣∣∣
x∗

∂F1

∂x4

∣∣∣
x∗

∂F2

∂x1

∣∣∣
x∗

∂F2

∂x2

∣∣∣
x∗

∂F2

∂x3

∣∣∣
x∗

∂F2

∂x4

∣∣∣
x∗

∂F3

∂x1

∣∣∣
x∗

∂F3

∂x2

∣∣∣
x∗

∂F3

∂x3

∣∣∣
x∗

∂F3

∂x4

∣∣∣
x∗

∂F4

∂x1

∣∣∣
x∗

∂F4

∂x2

∣∣∣
x∗

∂F4

∂x3

∣∣∣
x∗

∂F4

∂x4

∣∣∣
x∗


(4.8)

vilket leder till:

ẋ =


0 1 0 0

0 0
−g

(
(2

IO
mlG

2+1)cos(2φ)−1)
)

2(sin2(φ)+ IO
mlG

2 )
2

0

0 0 0 1

0 0 mglextcos(φ)(IO−mlG2sin2(φ))
(mlG

2sin2(φ)+IO)2
0



x1
x2
x3
x4

 (4.9)
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Betraktas nu regleringen är den tänkt att göras med en ändrad styrriktning,
vilket ger upphov till en friktionskraft Ff samt en centrifugalkraft verkandes i
masscentrum.

Då Ff är en sidledes friktionskraft mellan däck och väg, finns den fysikaliska
restriktionen |Ff | ≤ µN . N kan förenklat antas vara lika medmg, men beror
egentligen även på vinkelhastigheten θ̇. Vid små vinklar och vinkelhastigheter
kan de extra termerna dock bortses från. Vidare är Ff = FC , dvs den centri-
petalkraft som uppstår då hjulriktningen ändras och som leder till att fordonet
svänger. Centripetalkraften ges av ekvation 4.10.

FC =
m · v2

R
(4.10)

R är i ekvation 4.10 fordonets momentana svängradie, och kan relateras till
hjulriktningen enligt ekvation 4.11[3].

R =
c

δ
(4.11)

I ekvation 4.11 är c avståndet mellan fram- och bakaxel och δ är styrningsvin-
keln, vilken vi vill använda för reglering. Det går nu att undersöka vilken den
maximalt möjliga styrningsvinkeln är, genom att sätta

Ffmax = FCmax =⇒ δmax =
µg · c
v2

(4.12)

Följande tillstånd kan regleras av styrvinkeln:
Hastigheten kan för små vinklar delas upp som v = vδ + v(1 − δ), det vill
säga ẋ = vδ.
Accelerationen i x-led fås som ẍ =

Ff

m
= v2δ

c
.

Vinkelhastigheten går inte att direkt påverka, men en vinkelacceleration fås
på grund av tröghetskraften som uppstår i svängen, verkandes i masscentrum,
och ger upphov till ett moment: θ̈ = aFC

IO
= amv2δ

cIO
[4].

δ kan nu brytas ut ur dessa ekvationer, och då fås B:

B =


v
v2

c

0
amv2

cIO

 (4.13)
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Även om problematiken och modelleringen är giltig för samtliga fordon av
liknande typ, så kan det vara till fördel att betrakta en specifik fordonsmodell.
Den modellen som kommer betraktas är en Polaris Sportsman 570 av 2019 års
modell, åskådliggjord i figur 4.3.

Figur 4.3: Bild på nämnda fordon [5].

Från manualen [6] läses relevanta fordonsmått av och samlas i tabell 4.1.

Tabell 4.1: Fordonsmått från manual.

Overall Length 211 cm
Overall Width 122 cm
Overall Height 122 cm
Wheelbase 128,3 cm
Ground Clearance 28 cm

Utöver måtten behövs även fordonets massa, vilket också kan läsas av ur manu-
alen. I manualen beskrivs dock torrvikten på 307 kg, så massan för fordonets
nödvändiga vätskor behöver adderas till denna. Information kring de volymer
det rör sig om finns i manualen, där man finner att bränslet motsvarar 17 liter
av de totalt knappa 25 literna. Då de flesta är någon form av oljeblandning,
antas en liknande densitet som för bensin, vilket leder till en total vätskevikt
på cirka 18 kg [7]. Utöver detta antas en förare på 75 kg, vilket leder till en
total vikt påm = 400kg.
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4.2 Reglermodell
Det har gjorts en bedömning att en tillståndsåterkoppling är en rimlig metod
för regleringen. Detta då dynamiken tillåts att tämligen lätt beskrivas på en
naturlig form för tillståndsbeskrivning. Den dynamiska matrisekvationen tar
då form enligt 4.14.[8]

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t)
(4.14)

För en tillståndsåterkoppling gäller att

u(t) = −Lx(t) + r (4.15)

r är här en referenssignal, vilket i det här fallet skulle det innebära en styrvinkel
som av en eller annan anledning vore önskvärd, t.ex. om fordonet befinner sig
i en kurva är det önskvärt att referenssignalen motsvarar att fordonet följer
kurvan. För enkelhetens skull låtes dock r = 0, det vill säga det antas att man
befinner sig på en raksträcka. Det leder till att följande uttryck fås:

ẋ(t) = [A−BL]x(t)
y(t) = Cx(t)

(4.16)

För att en reglering av valda tillstånd ens ska vara möjlig krävs att styrbar-
hetsmatrisen S har full rang, dvs det(S) 6= 0.
Styrbarhetsmatrisen ges av:

S =
[
B AB A2B A3B

]
(4.17)

Uppfylls detta innebär det att polerna kan placeras godtyckligt utifrån de be-
hov som ställs. För att placera polerna på lämplig plats används linjärkvadra-
tisk reglering. Det innebär att kravet som ställs på L är att den ska minimera
följande:

J =

∫ ∞
0

(
xT (t)Qx(t) + u(t)2

)
dt (4.18)

Q är här en diagonal viktmatris vars värden kan väljas utifrån specifikationer
på systemet. Det visar sig att det L som minimerar integralen J är

L = BTP (4.19)

Där P finnes genom att lösa den så kallade algebraiska Riccati-ekvationen:

Q+ ATP + PA− PBBTP = 0 (4.20)
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Om fallet är att inte alla tillstånd är kända, så är det önskvärt att systemet också
är observerbart, vilket det är om observerbarhetsmatrisenO har full rang.
Observerbarhetsmatrisen ges av:

O =


C

CA

CA2

CA3

 (4.21)



Kapitel 5

Resultat

Numeriska värden på nödvändiga storheter från kapitel 4 fås genom fordons-
manualen [6] samt figur 4.3, antingen direkt eller kortare härledning. Dessa
återfinns i tabell 5.1. Hastigheten v antas vara 10 m/s. Beroende på klassi-
ficering av fyrhjulingen kan detta vara över den tillåtna hastigheten, men då
fortkörning både förekommer och ökar olycksrisken, är detta inte en orimlig
hastighet att använda. Sättes värden från tabell 5.1 in i A samt B fås:

A =


0 1 0 0

0 0 −0.47m/s2 0

0 0 0 1

0 0 2.8s−2 0

 , B =


10m/s

78m/s2

0

48.7s−2

 (5.1)

Tabell 5.1: Relevanta värden på storheter för systemet

h 94 cm
w 100 cm
c 128.3 cm
lG 110 cm
m 400 kg
IO 580 kg m2

φ 34.5◦
v 10 m/s

11



12 KAPITEL 5. RESULTAT

Kontrolleras nu styrbarheten av systemet, medelst styrbarhetsmatrisen, fås:

S =


10 78 0 −22.9
78 0 −22.9 0

0 48.7 0 136.4

48.7 0 136.4 0

 (5.2)

Vilken har det(S) ≈ 1.4 · 108 6= 0. Systemet är alltså styrbart, och därför kan
poler kan placeras godtyckligt, med enda restriktionen att systemet ska vara
fysiskt rimligt. Däribland inkluderas att styrvinkeln inte kan bli alltför stor, då
friktionskraften är begränsad, samt att styrvinkeländring inte kan ske momen-
tant.

Väljs nu Q i ekvation 4.20 till

Q =


2 0 0 0

0 50 0 0

0 0 300 0

0 0 0 40

 (5.3)

leder detta till
L =

[
−1.41 −8.69 49.69 27.26

]
(5.4)

Att Q väljes till just detta grundas i att speciellt lutningsvinkeln är viktig att
korrigera snabbt, samtidigt som styrningsvinkeln inte blir alltför stor. Det här
valet av vikter ger en någorlunda bra avvägning mellan snabbhet och storlek
på insignal.

För en plötsligt uppkommen störning på vinkel och vinkelhastighet, motsva-
rande θ = 0,1 rad, θ̇ = 0,1 rad/s, svarar systemet enligt figur 5.1.

Antas nu att det tillkommer en passagerare samt packning, så att det innebär en
massökning på cirka 100 kg samt att tyngdpunkten flyttas cirka 20 cm uppåt,
samtidigt som allt annat hålls konstant. Det skulle ge värden enligt tabell 5.2.

Sättes värden från tabell 5.2 in i A samt B ger det:

A =


0 1 0 0

0 0 −1.98m/s2 0

0 0 0 1

0 0 2.62s−2 0

 , B =


10m/s

78m/s2

0

49.3s−2

 (5.5)

Med samma L och initialvärden som tidigare, fås en systemrespons enligt 5.2.
Systemet får här till synes en längre insvängningstid, samt större utslag på u.



KAPITEL 5. RESULTAT 13

Tabell 5.2: Relevanta värden på storheter för systemet, med extra last

h 94 cm
w 100 cm
c 128.3 cm
lG 127 cm
m 500 kg
IO 880 kg m2

φ 28.8◦
v 10 m/s

0 2 4 6 8 10
Tid (s)

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2
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0

0.1

0.2

A
m
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itu

d 
fö

r 
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tå
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Avstånd från ursprungsläge
Hastighet i x-led
Vinkel 
Vinkelhastighet

Figur 5.1: Respons för initialvärden [0, 0, 0.1, 0.1].
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Figur 5.2: Respons för initialvärden [0, 0, 0.1, 0.1].



Kapitel 6

Analys

Det har i den reglermetod som använts antagits att x(t) är känt vid varje givet
tillfälle, dvs y(t) = x(t) ⇐⇒ C = I . I verkligheten är sannolikt så inte
fallet. Även om det eventuellt finns sensorer för att mäta de valda tillstånden,
så är det onödigt att mäta fler tillstånd än vad skulle göra systemet observer-
bart. Det går då att koppla in en observatör som ger godtyckligt små fel jämfört
med de faktiska värdena [8]. Ytterligare en problematik gällande mätning av
tillstånd är att det i allmänhet inte är möjligt att inhämta kontinuerlig data om
tillstånden, vilket skulle kräva att en diskret reglermetod behöver användas,
istället för den kontinuerliga som använts här.

Sett till själva valet av tillstånd, så är det nödvändigtvis inte de mest fördel-
aktiga tillstånd som valts. Till att börja med så är positionen på vägen svår
att mäta på ett konsekvent och pålitligt sätt i en allmän situation. Även om
fordonets lutningsvinkel är ett till synes rimligt tillstånd att reglera utifrån, så
finns det problematik även där, speciellt i kombination med den linjäriserade
modellen som betraktats här. Uppkommer en alltför stor vinkelavvikelse slu-
tar den mekaniska modellen att vara giltig. Att påbörja en reglering först när
en lutning uppstått är eventuellt också för sent och modellen lyckas alltså inte
undvika en olycka i dessa fall.

De dynamiska ekvationerna som tagits fram är dessutom endast giltiga då hju-
len på bortre sidan av lutningen lämnar marken, i och med att normalkraften
på den sidan inte tas hänsyn till. Dessutom ger en översläng i regleringen en
negativ vinkel, men förenklat går detta att tolka som att systemet speglas och
den negativa vinkeln som uppkommer i själva verket är en positiv lutning åt
andra hållet, för vilken återkopplingen också är giltig.
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Kapitel 7

Slutsats

Givet de förenklingar av systemet som gjorts, är det svårt att säga ifall regle-
ringen skulle fungera i en verklig situation. I simuleringarna som gjorts neut-
raliseras de lutningar som är tillräckligt små för att modellen ska vara giltig på
storleksordningen ett fåtal tiondels sekunder. Detta var fallet i båda situatio-
nerna som analyserats, det vill säga med och utan last. Utan någon detaljerad
data för ett typiskt olycksförlopp går det dock inte att ge något definitivt svar
för om detta är tillräckligt för att en vältning faktiskt kan förhindras. Givet att
ett olycksförlopp varar i samma storleksordning är det en rimlig gissning att
åtminstone en delmängd av vältningsolyckorna kan förhindras, vilket var det
från början uppställda målet.

En icke försumbar problematik för en eventuell implementering är att det inte
använts någon observatör, samt att informationen om tillstånd varit omedel-
bara och kontinuerliga. Det gör att modellen och simuleringarna agerat med
mer information än vad som vore fallet i en verklig implementation. Givet att
tillräckligt med tillstånd mäts för att göra systemet observerbart, samt att mät-
ningarna sker tillräckligt ofta, bör systemet bete sig som i modellen som tagits
fram här.
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